Informace MěÚ Štěpánov
Fotbalisté TJ Štěpánov vás zvou na další mistrovské utkání v
sobotu 14. 5. v 16:30h na našem hřišti za sokolovnou. Našim
soupeřem bude mužstvo FK Huzová. Těšíme se na vaši
hojnou účast. Občerstvení je jako vždy připraveno v bohaté
nabídce. Přijďte nás povzbudit.
Dnes od 19 hodin zveme do kina ve Štěpánově na přednášku
spojenou s besedou s bylinkářkou Dagmar Langovou. Téma
přednášky - jarní očista a detoxikace. Povídat si budeme o
bylinkách a jejich vlivu na naše zdraví. Vstupné je 20 Kč.
V sobotu 14. 5. 2022 zveme do kina v 16 hodin na
animovaný film Tom a Jerry a v 19 hodin na komedii
Vyšehrad: Fylm. V neděli 15. 5. 2022 v 15 hodin zopakujeme
animovanou pohádku Tom a Jerry.
V neděli 15. 5. 2022 zveme do Březců na Svatojánské hodové
slavnosti. Zahájení hodů na návsi s dechovou hudbou
Nákelanka bude ve 13:30 hodin, v 15 hodin bude následovat
Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého. Sloužit bude otec
Dominik Kovář, novokněz. V 16 hodin bude kladení věnců u
pomníku padlých a v 16:30 rozloučení s Nákelankou.
Zastupitelé z Březců děkují spoluobčanům, že si uklidí před
svými domy.
Klub seniorů Štěpánov pořádá 28. května 2022 od 14 hodin v
sále sokolovny 13. Kloboukový bál. Bohaté občerstvení,
tombola i hudba jsou zajištěny. Vstupné je 60 Kč. Srdečně

zvou senioři ze Štěpánov. Rezervace vstupenek na čísle 776
285 842.
TJ Sokol Štěpánov zve tuto sobotu od 10 hodin na
badmintonový turnaj O pohár starosty Sokola ve čtyřhře. TJ
Sokol zve všechny sportovní příznivce, přijďte na pivo a
fandit.
Oznamujeme občanům, že tuto sobotu, od 8 do 12 hodin je
možné si v prostorách kompostárny za sběrným dvorem
vyzvednout nádoby – popelnice na tříděný odpad – na papír
a plast.
Sezónní prodej ze dvora Kytky od Katky Navrátilové,
Moravská Huzová 81 nabízíme letničky, trvalky, skalničky,
bylinky atd. Prodej pondělí, středa, pátek 16–19 hodin,
úterý, čtvrtek 10–18 hodin, sobota, neděle 9–13 nebo dle
tel. domluvy na tel čísle 602 744 729.

